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week 1 di 30 dec week 27 di 30 jun

week 2 di 6 jan wo 7 jan week 28 di 7 jul wo 8 jul

week 3 di 13 jan week 29 di 14 jul

week 4 di 20 jan week 30 di 21 jul

week 5 di 27 jan week 31 di 28 jul

week 6 di 3 feb wo 4 feb week 32 di 4 aug

week 7 di 10 feb week 33 di 11 aug

week 8 di 17 feb week 34 di 18 aug

week 9 di 24 feb week 35 di 25 aug

week 10 di 3 mrt wo 4 mrt week 36 di 1 sep wo 2 sep

week 11 di 10 mrt week 37 di 8 sep

week 12 di 17 mrt week 38 di 15 sep

week 13 di 24 mrt week 39 di 22 sep

week 14 di 31 mrt week 40 di 29 sep

week 15 di 7 apr week 41 di 6 okt

week 16 di 14 apr wo 15 apr week 42 di 13 okt wo 14 okt

week 17 di 21 apr week 43 di 20 okt

week 18 di 28 apr week 44 di 27 okt

week 19 di 5 mei week 45 di 3 nov

week 20 di 12 mei wo 13 mei week 46 di 10 nov wo 11 nov

week 21 di 19 mei week 47 di 17 nov

week 22 di 26 mei week 48 di 24 nov

week 23 di 2 jun week 49 di 1 dec

week 24 di 9 jun wo 10 jun week 50 di 8 dec wo 9 dec

week 25 di 16 jun week 51 di 15 dec

week 26 di 23 jun week 52 di 22 dec

week 53 di 29 dec

Afvalkalender 2015
Deze afvalkalender is specifiek voor uw adres. In de tabel vindt u de ophaaldagen voor de minicontainers voor restafval, GFT-afval en oud 
papier. Bewoners van hoogbouw maken gebruik van de grote huisvuilcontainers. De ophaaldagen van deze containers staan niet ingevuld op 
de kalender. 

* Dit is een vervangende ophaaldag in verband met een feestdag.



Vuurwerkzak en kerstbomen
De vuurwerkzak wordt op maandag 5 januari opgehaald.  Kerstbomen kunt 
u op 7 januari inleveren. De inleverlocaties vindt u op www.voorschoten.nl/
kerstbomen. Per ingeleverde kerstboom ontvangt u €0,50 vergoeding.
In week 3 worden de overgebleven kerstbomen huis-aan-huis opgehaald.

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum 
van de gemeente. Telefoonnummer 14071. Hier kunt u terecht: 
• met klachten over de inzameling, 
• voor het vervangen van (kapotte of kwijtgeraakte) containers, 
• voor het maken van een afspraak voor het ophalen van uw grofvuil

Kijk voor meer informatie over het scheiden van afval en de aanbiedregels voor 
GFT en rest-afval op www.voorschoten.nl/afvalwijzer. 

Avalex Afvalbrengstation Voorschoten/Wassenaar
Wilt u uw grofvuil zelf wegbrengen? Dat kan bij het Avalex afvalbrengstation 
Wassenaar-Voorschoten.
Adres  Hogeboomseweg 6
  2241 BG Wassenaar
Telefoon         (0900) 0507 (lokaal tarief)
E-mail            info@avalex.nl 
Website          www.avalex.nl/

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

Het  afvalbrengstation is in 2015 gesloten op:
Nieuwjaarsdag  1 januari
2e Paasdag   6 april
Koningsdag   27 april
Hemelvaartsdag   14 mei
2e Pinksterdag   25 mei
1e Kerstdag   25 december 
2e Kerstdag   26 december

Vergeet niet uw Avalexpas mee te nemen naar het afvalbrengstation. 

Mileuparkjes in Voorschoten
Om de scheiding van afval zo veel mogelijk te stimuleren, heeft de gemeente 
31 milieuparkjes waar u glas kwijt kunt. Bij de winkelcentra zijn deze 
gecombineerd met een papiercontainer en een container voor kunststof 
verpakkingsafval. Op een aantal locaties staan ook nog containers voor de 
inzameling van textiel.

Textielcontainers 
De textielcontainers kunt u vinden op de volgende locaties: 
• Aan de noordzijde van winkelcentrum Noord-Hofland 
• In Vlietwijk bij de Curielaan, hoek Professor van der Waalslaan 
• Op de parkeerplaats bij supermarkt Hoogvliet 
• Bij het Cultureel Centrum aan de Prins Bernhardlaan 
• Bij de winkels aan de Van Beethovenlaan, op de hoek van de Van 
Beethovenlaan en Mozartlaan 
• Bij het parkeerterrein achter Albert Heijn 
• Bij de Jan Wagtendonkstraat, tegenover nummer 28

Containers voor kunststof verpakkingsafval
 De containers voor kunststofverpakkingsafval kunt u vinden op de volgende 
locaties: 
• Starrenburglaan (bij huidige ondergrondse containers) 
• Wagenerf (bij de huidige ondergrondse containers) 
• Veeneklaaslaan (naast de ondergrondse glascontainer) 
• Prinses Marijkelaan (in de buurt van de brievenbus, naast snackbar) 
• Burgemeester van der Haarplein (tegenover Brandweerkazerne) 
• Hoek Juliana van Stolberglaan (naast de ondergrondse container) 
• Parkeerplaats Hoogvliet 
• Churchillplein 
• Badhuisstraat 
• Noord Hofland winkelcentrum 
• Van Beethovenlaan 
• Hoek Rouboslaan-Papelaan

Klein chemisch afval
Klein chemisch afval, zoals batterijen, kunt u inleveren bij het afvalbrengstation 
van Avalex. 

Elke woensdagmiddag (12.00-16.00 uur) en zaterdag (10.00-14.00 uur) is 
er ook gelegenheid om uw klein chemisch afval bij de chemokar aan de 
Koninklijke Marinelaan 21 in Voorschoten aan te bieden.
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